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             Recapte 2006 - número 24 
 
La Junta Coordinadora del Moviment de Mestres demana la vostra  
col·laboració a la revista pedagògica "Recapte" de l'any 2006. 

Dossier monogràfic: Mediació escolar. 
També es poden enviar col·laboracions sobre qualsevol aspecte de l'educació 
(tindrem una especial atenció a les experiències realitzades als centres, sobre autors 
i autores de les nostres comarques (particularment sobre Jesús Moncada), 
ressenyes de llibres amb interès educatiu, etc.... 
Us preguem que manifesteu al més aviat possible la vostra intenció de col·laborar, 
comunicant-nos el títol de l'article i un breu resum. 
Les col·laboracions es poden enviar (còpia paper i disquet en format Word o RTF) a 
la seu del Moviment de Mestres, Camí de Betània, 5 de Tortosa. 
També per correu electrònic a tcamacho@xtec.net 
Recordem que la nostra revista té ISSN i que els articles es poden presentar com a 
mèrits acadèmics als actes administratius que així ho permeten. 
Data límit de presentació de les col·laboracions: 23 d'abril de 2006. 
Un cop rebudes les aportacions, serà el Consell de Redacció de la revista qui 
decidirà la inclusió dels articles i/o materials presentats, basant-se en la qualitat i 
disponibilitat d'espai de la revista. Depenent dels recursos econòmics es podrà optar 
per la publicació electrònica de la revista, la qual complirà els requisits legals 
pertinents. 
Estem molt agraïts per la vostra col·laboració, i restem a la vostra disposició per a 
qualsevol consulta o aclariment. 
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Aquest inici de curs ve marcat per alguns grans aspectes que, des del nostre punt de vista, tindran 
una incidència important en els temes educatius d’aquest curs a casa nostra:  

 • La perspectiva d’un nou Estatut per a Catalunya (que serà la culminació del procés participatiu 
i del treball legislatiu dels darrers mesos)  

 • La tramitació del Projecte de LOE, reforma legislativa que ha anat passant per diferents fases i 
que ha de definir el marc del sistema educatiu  

 • El plantejament d’un Pacte Nacional per a l’Educació que es fa a la comunitat educativa 
catalana  

 • L’expectativa d’un debat sobre el curriculum, és a dir, sobre què s’ha d’ensenyar, quan, com i 
amb què.  

 
El curs que comencem ha de comportar un avenç en les grans qüestions però també en els petits 
temes educatius que omplen el dia a dia a les escoles. En aquest sentit, fem arribar als diferents 
àmbits de l’administració educativa les següents consideracions per fer possible aquesta millora:  

 • Demanem que es planifiqui a curt i mig termini la solució als dèficits en construccions i 
adequacions dels espais escolars, d’acord amb les actualitzacions del Mapa escolar, que ha de 
recollir el que és previsible en el creixement de la matrícula escolar obligatòria.  

 • Convé que es vagin implantant mesures que afavoreixin l’autonomia dels centres, primant 
aquelles iniciatives que avancen en el compromís col·lectiu de tota la comunitat educativa dels 
centres, possibilitant que puguin fer-se càrrec en millors condicions de la gestió dels seus 
recursos humans i materials.  

 • Animem a que es continuïn proposant les mesures que ajuden en l’estabilitat dels equips 
docents i que es basen en el compromís al projecte dels centres.  

 • Considerem important que es vagin flexibilitzant les estructures dels centres per adequar-los a 
l’arribada de nous alumnes i que s’avanci en l’increment de plantilles i en la implantació de 
noves aules d’acollida per fer possible una millor atenció d’aquest alumnat.  

 • Alguns centres porten una interessant i llarga experiència de treball en xarxa i en coordinació 
amb altres centres i entitats educatives en el marc d’un territori; és interessant que aquesta 
tasca rebi el recolzament administratiu necessari, en alguns casos condició necessària per a la 
seva pervivència i continuïtat.  
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 • Esperem un impuls important en la construcció i el manteniment de les Escoles bressol 
públiques, d’acord amb el Mapa de creació subscrit el passat febrer, avançant en aquesta 
experiència de coresponsabilitat entre administracions que ens pot oferir tantes oportunitats.  

 • Desitgem una plena integració de l’educació de les persones adultes en el sistema educatiu 
del país, de manera que aquest pugui fer efectiu l’objectiu d’oferir formació al llarg de tota la vida 
i donar resposta, també, als reptes en la cohesió social dels ciutadans.  

 • Caldria anar fent progressos, també, en l’acompanyament dels joves en la transició al món 
laboral; coordinar aquells serveis adreçats al col·lectiu de joves que es troben en aquesta 
situació és una tasca important a favor de la integració social d’aquests.  

 • Considerem que seria un símptoma inequívoc d’avenç que el que ara són programes 
d’innovació passin a ser pràctiques i recursos cada cop més integrats en la quotidianitat dels 
centres.  

 
 • Entenem que és important donar atenció i suport a les activitats i serveis 

extraescolars perquè continuïn sent un instrument de treball a favor de la igualtat 
d’oportunitats dels infants i joves.  

 • Aquestes properes setmanes està prevista la tramitació parlamentària del Projecte 
de Llei Orgànica d’Educació. La nostra Federació espera que aquesta:  

 ��Es basi en una concepció d’estat autonòmic que té transferides les competències 
educatives a les Comunitats Autònomes,  

 ��Delimiti les condicions del que ha de ser el servei públic educatiu que ha de 
garantir la igualtat d’oportunitats del ciutadans en edat escolar,  

 ��Resituï la religió confessional fora de l’horari obligatori i com a opció personal  

 ��Plantegi la possibilitat de millorar aspectes de la funció pública docent per anar-la 
adaptant als requeriments i necessitats d’un sistema educatiu modern.  

 • Pel que fa a la proposta de Pacte Nacional per l’Educació, ens agradaria que aquest 
recollís:  

 ��Les condicions del Servei públic educatiu que afavoreixi la igualtat d’oportunitats 
en el marc de la necessària planificació educativa  

 ��El marc que faci possible l’autonomia dels centres  

 ��Els requisits que defineixen la professió, la promoció i la salut dels/les docents  

 ��Les condicions per a la coresponsabilitat de la família  

 ��La revisió del calendari i horaris escolars i d’obertura dels centres, partint dels 
interessos de l’alumnat i fruit d’un acord entre els sectors implicats  

 ��El marc per a la coresponsabilitat de les administracions  

 ��Un gran acord sobre una millora substancial en la inversió en educació al nostre 
país.  
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 • De cara al debat sobre el currículum que s’obrirà aquestes properes setmanes:  

 �� S’hauria de retornar la coherència global al curriculum després de moltes 
modificacions parcials.  

 ��Cal definir quines són les competències bàsiques des de diferents perspectives i 
sectors. Convé simplificar i actualitzar el curriculum i diferenciar el que són 
aprenentatges bàsics dels que no ho són.  

 �� S’ha d’acordar què és el que s’ha d’establir a nivell d’estat, què a nivell de 
Catalunya, i què toca concretar en el centre. Retornar protagonisme als equips 
docents.  

 �� A partir d’això, es podrien plantejar aspectes d’organització curricular (àrees, 
departaments, …), abordar les implicacions de tot plegat en l’avaluació, donar una 
nova orientació al tractament dels materials d’aprenentatge, ...  

 
No hi ha millores substancials, com les que la comunitat educativa està plantejant i desitja 
veure realitzades, sense els recursos econòmics corresponents. Per això reclamem que la 
inversió en educació al nostre país augmenti substancialment, i permeti fer realitat totes 
aquestes millores que són responsabilitat de les diferents administracions. Unes 
administracions que han de disposar dels recursos de forma proporcionada a les 
competències i serveis que han de gestionar, i que haurien de poder acompanyar amb 
lleis de finançament i memòries econòmiques les lleis i programes educatius.  

Els reptes que tenim al davant són de molta envergadura i demanen un esforç de consens 
considerable. Però ens esperonen perquè poden portar un avenç educatiu importantíssim. 
La Federació de MRP de Catalunya es compromet a treballar per aquests grans acords i, 
com hem fet des de fa dècades, mirarem de sumar la nostra veu a la de les 
organitzacions d’estudiants, de pares i mares, de sindicats i d’entitats compromeses en 
aquest salt qualitatiu que pot fer l’educació al nostre país per fer-lo possible.  

Setembre del 2005  

FEDERACIÓ DE MRP DE CATALUNYA 
AVDA DRASSANES, 3  

08001 - BARCELONA 
Tf 934817388 

mrp@pangea.org 
http://mrp.pangea.org 
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Assemblea General Ordinària  

 
N’Àngel Ismael i Hierro, president del Moviment de Mestres de les Terres de 
l’Ebre per a la Renovació Pedagògica, et convoca a l’Assemblea General 
Ordinària de socis que tindrà lloc el dilluns 16 de novembre a la FUDM*, seu de 
l’MRP, a Tortosa, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18, 30 en segona, 
amb el següent 
 
 
    Ordre del dia: 
 
 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

2.- Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats del curs 
2004-2005. 
3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 
2005. 
4.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost del 2006 i de la 
previsió d’activitats i de la realització de la 26a Escola d’Estiu de les Terres 
de l’Ebre. 
5.- Renovació de càrrecs. 
6.- Torn obert de paraules. 

 
Tothom està convidat a formar part de la Junta Coordinadora. 
Us hi esperem. 

 
 

Àngel Ismael i Hierro 
president 
Tortosa, 11 d’octubre de 2005 
�
�
Nota: Al finalitzar hi haurà un vi d’honor. 

* La localització està explícita a la nostra web. 


